Skolplacering
Alla barn folkbokförda i Finspång får det år de fyller sex år ett erbjudande om en plats i en kommunal
förskoleklass i närheten av sin folkbokföringsadress.
Du som vårdnadshavare måste göra ett aktivt val gällande ditt barns skolplacering.
Om du önskar någon annan skola än den som erbjudandet gäller är det inte säkert att ditt barn kan
beredas plats där. Platsen kan vara upptagen av barn som kommunen bedömer har större rätt till
placering på den sökta skolan.
Skolplaceringen sker enligt Skollagens 9 kap § 15

Vårdnadshavare måste vara överens
Vid val av skola måste vårdnadshavarna vara överens. Båda vårdnadshavarnas underskrifter krävs på
blanketten.

Information om skolorna
Information om skolorna i Finspångs kommun finns på www.finspang.se/varagrundskolor. Förutom
kontaktinformation finner du även kvalitetsrapporter och ytterligare information. De flesta skolor har
även informationskvällar. Kontakta respektive skola för vidare information.

Byte av skola
Vid flytt inom kommunen kan ditt barn eventuellt komma att tillhöra en annan skola. Om du vill
behålla platsen i den gamla skolan kan du ansöka om detta. Rektor beviljar i mån av plats.

Skolskjuts
Rätt till skolskjuts har elev som är folkbokförd i Finspångs kommun om sådan behövs beroende på
skolvägens längd, trafikförhållanden eller funktionsnedsättning hos eleven. Avståndet mellan hem och
skola ska vara 3 km för elev i årskurs f-3. Avståndet gäller till erbjuden skola.
Vid val av annan skola än den där eleven erbjudits plats förloras rätten till skolskjuts. (Skollagen 10
kap. 32§)
Skollagen, 9 kap. Förskoleklassen
Placering vid en skolenhet
15§ En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå.
Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet
nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle
medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

